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REGLAMENTAVIMO PALYGINIMAS ĮVERTINUS TERITORIJŲ PLANAVIMO TEISINĖS BAZĖS POKYČIUS
KITOS PASKIRTIES TERITORIJOS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Naudojimo būdas
U1
Kultūros paveldo
požiūriu vertingų
gyvenamųjų
vietovių ar jų dalių
sklypai

Reglamentų
indeksas
U 1.1 –
išsaugančios
apsaugos

U 1.2 –
atnaujinančios
apsaugos

U2
Rekreaciniu požiūriu
vertingų
gyvenamųjų
vietovių ar jų dalių
sklypai

U 2.1 –
ekstensyvaus
tvarkymo

U 2.2 –
intensyvaus
pritaikymo

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

Kraštovaizdžio tipo
indeksas

Šiai
kategorijai
priskiriamas
Karklės
etnokultūrinis draustinis. Jame saugoma
kaimo gatvių planinė struktūra, sodybų
erdvinio planavimo principai, susiformavusi
žemėnaudos struktūra, išlaikoma tradicinė
apgyvendinimo struktūra ir bendrasis kaimo
sodybų
vaizdas.
Teritorijoje
galima
reguliuojama rekreacinė veikla.

UKK 1
Urbanistinio kaimiško
kraštovaizdžio kultūros
paveldo požiūriu
vertingos gyvenamosios
vietovės ar jų dalys

Šiai kategorijai priskiriamas Priekulės miesto
istorinis centras. Šios teritorijos tvarkymas ir
apsauga vykdoma pagal saugomų teritorijų
tipinius apsaugos reglamentus (LRV 2004 m.
rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 996) ir
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 2004, Nr.
153-5571) reikalavimus. Galimi renovavimo,
imitavimo, dalinio regeneravimo,
restauravimo ir transformavimo darbai,
kuriais užtikrinamas dalinis tradicinės
architektūros išsaugojimas. Teisės aktų
nustatyta tvarka gali būti saugomas esamas
užstatymo charakteris statant naujus ar
rekonstruojant senus pastatus.
Orientuojamasi į tradicinės regioninės
architektūros elementus, visomis galimomis
priemonėmis mažinamas neigiamas
netradicinės architektūros statinių poveikis.
Už saugomų kultūros paveldo teritorijų ir jų
fizinės bei vizualinės apsaugos zonų ribų gali
būti statomi smulkaus ir vidutinio verslo
gamybiniai, sandėliavimo ir komerciniai
objektai.
Šiai kategorijai priskiriami Karklės ir Kalotės
kaimai. Juose išlaikomas esamas užstatymo
pobūdis, tradicinė kaimiška aplinka,
vykdomos priemonės (daugiausia
renovacijos), padedančios gerinti poilsio
sąlygas, skatinama sodybas pertvarkyti į
kaimo turizmo sodybas. Saugomose
teritorijose esančios gyvenamosios vietovės
tvarkomos pagal saugomų teritorijų
specialiuosiuose planuose nustatytus
individualius reglamentus
Šiai kategorijai priskiriama Dreverna ir kitos
gyvenamosios vietovės, kuriose rekreacinės
aplinkos kokybės užtikrinimas yra prioritetinis
jų kraštovaizdžio formavimo uždavinys. Šiose
teritorijose naujos statybos ir tvarkymo
priemonės (daugiausia transformacijos ir
renovacijos) turi iš esmės gerinti poilsio
sąlygas ir aplinkos kokybę. Galima tikslingai
keisti esamo užstatymo pobūdį, tvarkyti
želdinius taip, kad nebūtų pažeidžiamos
estetinės kraštovaizdžio vertybės ir nebūtų
daroma vizualinė įtaka artimoje aplinkoje
esančioms vertybėms. Plėtojamas intensyvus
rekreacinis naudojimas, sodybos
pertvarkomos į vasarnamius ar į kaimo
turizmo sodybas.
Kompaktiškai formuojamose gyvenamo-siose
vietovėse leidžiama komercinių ir smulkaus
bei vidutinio verslo objektų statyba.

Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas
2019

Šio tipo kraštovaizdyje
nauja statyba galima tik
vadovaujantis statybas
kultūros paveldo
teritorijose
reglamentuojančiais
teisės aktais.

Reglamentų
indeksas
UKK 1.1 –
išsaugančios
apsaugos

UKK 1.2 –
atnaujinančios
apsaugos

Ūkininkų sodybų
kūrimas yra negalimas

UKK 2
Urbanistinio kaimiško
kraštovaizdžio
rekreaciniu požiūriu
vertingos gyvenamosios
vietovės ar jų dalys.
Šio tipo kraštovaizdyje
nauja statyba galima tik
vadovaujantis
saugomose teritorijose
statybas
reglamentuojančiais
teisės aktais.
Ūkininkų sodybų
kūrimas yra negalimas
išskyrus rekreacinės
paskirties.

UKK 2.1 –
ekstensyvaus
tvarkymo

UKK 2.2 –
intensyvaus
pritaikymo

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

Funkcinė zona

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų teritorijose veikla
reglamentuojama nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų
specialiaisiais planais bei kitais
kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.

Šiai kategorijai priskiriamos urbanizuotos
teritorijos turinčios etnokultūrinio draustinio
statusą. Jame saugoma kaimo gatvių planinė
struktūra, sodybų erdvinio planavimo principai,
susiformavusi žemėnaudos struktūra,
išlaikoma tradicinė
apgyvendinimo struktūra ir bendrasis kaimo
sodybų vaizdas. Teritorijoje galima
reguliuojama rekreacinė veikla.
Šiai kategorijai priskiriamas Priekulės miesto
istorinis centras. Šios teritorijos tvarkymas ir
apsauga vykdoma pagal saugomų teritorijų
tipinius apsaugos reglamentus (LRV 2004 m.
rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 996) ir Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 153-5571)
reikalavimus. Galimi renovavimo, imitavimo,
dalinio regeneravimo, restauravimo ir
transformavimo darbai, kuriais užtikrinamas
dalinis tradicinės architektūros išsaugojimas.
Teisės aktų nustatyta tvarka gali būti
saugomas esamas užstatymo charakteris
statant naujus ar rekonstruojant senus
pastatus. Orientuojamasi į tradicinės
regioninės architektūros elementus, visomis
galimomis priemonėmis mažinamas neigiamas
netradicinės architektūros statinių poveikis. Už
saugomų kultūros paveldo teritorijų ir jų fizinės
bei vizualinės apsaugos zonų ribų
gali būti statomi smulkaus ir vidutinio verslo
gamybiniai, sandėliavimo ir komerciniai
objektai

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Ekstensyvaus užstatymo zona;
• Mažo užstatymo intensyvumo zona;
• Vidutinio užstatymo intensyvumo
zona;
• Intensyvaus užstatymo zona;
Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Ekstensyvaus užstatymo zona;
• Mažo užstatymo intensyvumo zona;
• Vidutinio užstatymo intensyvumo
zona;
• Intensyvaus užstatymo zona;

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų teritorijose veikla
reglamentuojama nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų
specialiaisiais planais bei kitais
kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.

Šiai kategorijai priskiriami senos planinės
struktūros kaimai – Karklės ir Kalotės. Juose
išlaikomas esamas užstatymo pobūdis,
tradicinė kaimiška aplinka, vykdomos
priemonės (daugiausia renovacijos),
padedančios gerinti poilsio sąlygas, skatinama
sodybas pertvarkyti į kaimo turizmo sodybas.
Saugomose teritorijose esančios
gyvenamosios vietovės tvarkomos pagal
saugomų teritorijų specialiuosiuose planuose
nustatytus individualius reglamentus
Šiai kategorijai priskiriama Dreverna ir kitos
gyvenamosios vietovės, kuriose rekreacinės
aplinkos kokybės užtikrinimas yra prioritetinis
jų kraštovaizdžio formavimo uždavinys. Šiose
teritorijose naujos statybos ir tvarkymo
priemonės (daugiausia transformacijos ir
renovacijos) turi iš esmės gerinti poilsio
sąlygas ir aplinkos kokybę. Galima tikslingai
keisti esamo užstatymo pobūdį, tvarkyti
želdinius taip, kad nebūtų pažeidžiamos
estetinės
kraštovaizdžio vertybės ir nebūtų daroma
vizualinė įtaka artimoje aplinkoje esančioms
vertybėms. Plėtojamas intensyvus rekreacinis
naudojimas, sodybos pertvarkomos į
vasarnamius ar į kaimo turizmo sodybas.
Kompaktiškai formuojamose gyvenamosiose
vietovėse leidžiama komercinių ir smulkaus bei
vidutinio verslo objektų statyba.

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Ekstensyvaus užstatymo zona;
• Mažo užstatymo intensyvumo zona;
• Vidutinio užstatymo intensyvumo
zona;
Intensyvaus užstatymo zona;

1. Veikla saugomose teritorijose
reglamentuojama šių teritorijų
specialiojo planavimo dokumentais
(saugomų teritorijų sistemos ar jos
dalių schemomis, saugomų
teritorijų ribų planais, saugomų
teritorijų planavimo schemomis
(ribų ir tvarkymo planais), saugomų
teritorijų tvarkymo planais)

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Ekstensyvaus užstatymo zona;
• Mažo užstatymo intensyvumo zona;
• Vidutinio užstatymo intensyvumo
zona;
Intensyvaus užstatymo zona;

1. Veikla saugomose teritorijose
reglamentuojama šių teritorijų
specialiojo planavimo dokumentais
(saugomų teritorijų sistemos ar jos
dalių schemomis, saugomų
teritorijų ribų planais, saugomų
teritorijų planavimo schemomis
(ribų ir tvarkymo planais), saugomų
teritorijų tvarkymo planais)

Pastabos
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Naudojimo būdas

U3
Draustinių,
apsauginių juostų ir
zonų gyvenamųjų
vietovių ar jų dalių
sklypas

U4
Bendrojo tvarkymo
gyvenamųjų
vietovių ar jų dalių
sklypai

Reglamentų
indeksas

U 3.1 –
ekologinio
reguliavimo

U 4.1 –
ekstensyvaus
kompaktiško
užstatymo

U 4.1.1 –
ekstensyvaus
dispersinio
užstatymo

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS
Kraštovaizdžio tipo
indeksas

Šiai kategorijai priskiriamos gamtiniame
karkase ir ekologinės apsaugos zonose
esančios kompaktinės gyvenamosios
vietovės, taip pat atskiros sodybos ir sodybų
grupės. Šiose teritorijose vykdomos
priemonės, užtikrinančios gyvenamosios
aplinkos ekologinę kokybę ir jos gerinimą,
bendrą aplinkos geokologinio stabilumo
išsaugojimą ir palaikymą. Saugomi ir plečiami
gyvenamųjų vietovių ir jų artimosios aplinkos
želdiniai, gerinama pritaikant rekreacijos
reikmėms jų rūšinė sudėtis. Urbanistinė
plėtra šiose teritorijose reguliuojama
Gamtinio karkaso nuostatais, patvirtintais LR
aplinkos ministro 2010 m. liepos 16 d.
įsakymu Nr. D1-624.
Pajūrio regioninio parko tvarkymo plane
numatytose užstatyti teritorijose rengiant
detaliuosius planus žemės ūkio naudojimo
paskirtis gali būti keičiama į kitą paskirtį
mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai.

UKK 3
Urbanistinio kaimiško
kraštovaizdžio
apsauginių
juostų ir zonų
gyvenamosios
vietovės ar jų dalys

Šiai kategorijai priskiriamos esamų miestų,
miestelių ir kaimų užstatytos
bei
kompaktiškos plėtros teritorijos ir jų dalys, kur
vyrauja sodybinis ir mažaaukštis užstatymas,
o taip pat atskiros sodybos ar jų grupės žemės
ūkio paskirties teritorijose. Kompaktiškai
užstatytose teritorijose prioritetas teikiamas
kitai žemės naudojimo paskirčiai. Teritorijose,
priskiriamose gamtiniam karkasui, prioritetas
teikiamas želdynų formavimui, tame tarpe
atskirųjų želdynų – kapinių. Leidžiamas
ribotas užstatymo tankio ir aukštingumo
didinimas, susiklosčiusios planinės struktūros
transformavimas. Kompaktiško užstatymo
teritorijose galimi visi kitos paskirties žemės
naudojimo būdai ir pobūdžiai (t. t. komercinių,
smulkaus ir vidutinio verslo gamybinių ir
sandėliavimo objektų statyba), išskyrus
daugiaaukščių pastatų statybą.

UKK 4
Urbanistinio kaimiško
kraštovaizdžio bendrojo
tvarkymo gyvenamosios
vietovės ar jų dalys.

Šiai kategorijai priskiriami naujai formuojami
žemės ūkio paskirties teritorijose kitos
paskirties atskiri sklypai, kurie nesudaro
ištisinio kompaktiško užstatymo. Atskirose
sodybose ar jų grupėse žemės ūkio
paskirties teritorijose reguliuojamas
užstatymo tankio didinimas, prioritetas
teikiamas želdynų formavimui. Skatinama
gyvenamosios funkcijos konversija į
rekreacinę–turistinę funkciją. Leidžiama
gyvenamųjų kvartalų, smulkaus ir vidutinio

Šio tipo kraštovaizdyje
galima nauja tik
vienkieminė gyvenamoji
statyba, neformuojant
gyvenamųjų kvartalų.

Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas
2019

Reglamentų
indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

Funkcinė zona

UKK 3.1 –
ekologinio
reguliavimo

Šiai kategorijai priskiriamos gamtiniame
karkase ir ekologinės apsaugos zonose
esančios kompaktinės gyvenamosios
vietovės, taip pat atskiros sodybos ir sodybų
grupės. Šiose teritorijose vykdomos
priemonės, užtikrinančios gyvenamosios
aplinkos ekologinę kokybę ir jos gerinimą,
bendrą aplinkos geoekologinio stabilumo
išsaugojimą ir palaikymą. Saugomi ir
plečiami gyvenamųjų vietovių ir jų artimosios
aplinkos želdiniai, gerinama pritaikant
rekreacijos reikmėms jų rūšinė sudėtis, taikomi
Gamtinio karkaso nuostatai.

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Ekstensyvaus užstatymo zona;
• Mažo užstatymo intensyvumo zona;
• Vidutinio užstatymo intensyvumo
zona;
Intensyvaus užstatymo zona;

UKK 4.1 –
ekstensyvaus
kompaktiško
užstatymo

Šiai kategorijai priskiriamos esamų, miestelių ir
kaimų užstatytos bei kompaktiškos plėtros
teritorijos ir jų dalys, kur vyrauja sodybinis ir
mažaaukštis užstatymas, o taip pat atskiros
sodybos ar jų grupės žemės ūkio paskirties
teritorijose. Kompaktiškai užstatytose
teritorijose prioritetas teikiamas kitai žemės
naudojimo paskirčiai. Leidžiamas ribotas
užstatymo tankio ir didinimas, susiklosčiusios
planinės struktūros transformavimas.
Kompaktiško užstatymo teritorijose galimi visi
kitos paskirties
žemės naudojimo būdai ir pobūdžiai (t. t.
komercinių, smulkaus ir vidutinio verslo
gamybinių ir sandėliavimo objektų statyba),
išskyrus daugiaaukščių pastatų statybą.

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Ekstensyvaus užstatymo zona;
• Mažo užstatymo intensyvumo zona;
• Vidutinio užstatymo intensyvumo
zona;
Intensyvaus užstatymo zona;

UKK 4.2 –
ekstensyvaus
dispersinio
užstatymo

Šiai kategorijai priskiriami naujai formuojami
žemės ūkio paskirties teritorijose kitos
paskirties atskiri sklypai, kurie nesudaro
ištisinio kompaktiško užstatymo kvartalų.
Atskirose sodybose ar jų grupėse žemės ūkio
paskirties teritorijose reguliuojamas užstatymo
tankio didinimas, prioritetas teikiamas želdynų
formavimui. Skatinama gyvenamosios
funkcijos konversija į rekreacinę–turistinę
funkciją. Leidžiama gyvenamųjų kvartalų,
smulkaus ir vidutinio verslo ir komercinių

Žemės ūkio teritorijų zona:
• Specializuotų ūkių ir žemės ūkio
teritorijų zona
• Rekreacinio naudojimo žemės ūkio
teritorijos

Šio tipo kraštovaizdyje
nauja statyba galima tik
vadovaujantis gamtinio
karkaso nuostatomis.
Ūkininkų sodybų
kūrimas yra negalimas.

Šio tipo kraštovaizdyje
naujos gyvenamosios
statybos teritorinė plėtra
yra neribojama.
Ūkininkų sodybų
kūrimas
galimas tik turint
ūkininko
pažymėjimą ir žemės
ūkio
paskirties teritorijose.

Ūkininkų sodybų
kūrimas
galimas tik turint
ūkininko

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)

Pastabos

1. Teritorijos patenkančios į gamtinį
karkasą taikomi gamtinio karkaso
nuostatų reikalavimai:
• Užstatymo tankis ribojamas iki
30 procentų ploto, išskyrus
miestų, miestelių
kompleksiniuose ir (ar)
specialiuosiuose teritorijų
planavimo dokumentuose
numatytas visuomeninės
paskirties teritorijas, kuriose,
įvertinus teritorinę erdvinę
kraštovaizdžio struktūrą ir
geoekologinį potencialą,
užstatymo tankis pažeisto
geoekologinio potencialo
gamtinio karkaso teritorijose gali
būti padidintas iki 50 procentų
sklypo ploto;
• Stipriai pažeisto (degraduoto)
geoekologinio potencialo
gamtinio karkaso teritorijose
kitos paskirties žemės sklypų
užstatymo tankis gali būti
didesnis nei 50 procentų, tačiau
tokiais atvejais atskirųjų ir
priklausomųjų želdynų normos
didinamos ne mažiau kaip 10
procentinių punktų;
• Gamtiniame karkase esančios
senamiesčių statusą turinčios
teritorijos planuojamos ir
tvarkomos Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo nustatyta
tvarka.

KITA PASKIRTIS AR ŽEMĖS
ŪKIO PASKIRTIS ???
Loginė klaida:
Žemės ūkio teritorijose negali būti
formuojami kitos paskirties
sklypai, turi būti keičiama
pagrindinė žemės naudojimo
paskirtis į kitą – tada sklypai
tampa kitos paskirties ir
nebepriklauso žemės ūkio
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Naudojimo būdas

Reglamentų
indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai
verslo ir komercinių objektų statyba
kompaktiškose kaimo gyvenamųjų vietovių
teritorijose, laikantis 1.2.4. poskyrio
nurodymų.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS
Kraštovaizdžio tipo
indeksas

Reglamentų
indeksas

pažymėjimą ir žemės
ūkio
paskirties teritorijose.

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

Funkcinė zona

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)

objektų statyba kompaktiškose kaimo
gyvenamųjų vietovių teritorijose.

Pastabos
teritorijoms (pagrindinei
paskirčiai). Žemės ūkio paskirties
teritorijose yra galimi tik žemės
ūkio paskirties sklypai (Mėgėjų
sodų žemės sklypai, Sodininkų
bendrijų bendrojo naudojimo
žemės sklypai, Specializuotų
sodininkystės, gėlininkystės,
šiltnamių, medelynų ir kitų
specializuotų ūkių žemės sklypai,
Rekreacinio naudojimo žemės
sklypai, Kiti žemės ūkio paskirties
žemės sklypai). Juose galima kurti
ūkininko sodybas.
Ūkininko sodyba – nuosavybės
teise priklausančiame žemės
sklype pastatytas vienas
gyvenamosios paskirties pastatas
su pagalbinio ūkio ir kitos
paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių,
kaimo turizmo) pastatais,
reikalingais ūkininko veiklai
vykdyti.

U 4.2 –
intensyvaus
kompaktiško
užstatymo

Šiai kategorijai priskiriamos miestų užstatytos
ir kompaktiškos plėtros teritorijos bei jų dalys,
kur vyrauja daugiaaukštis užstatymas.
Prioritetas teikiamas kitai žemės naudojimo
paskirčiai. Galimi visi kitos paskirties žemės
naudojimo būdai ir pobūdžiai. Leidžiama iš
esmės keisti užstatymo pobūdį (užstatymo
tankio ir aukštingumo didinimas, esamos
planinės struktūros transformavimas,
urbanistinės aplinkos keitimas). Skatinamas
miesto želdynų ir viešųjų erdvių formavimas,
tame tarpe atskirųjų želdynų – kapinių.
Prioritetas teikiamas socialinės
infrastruktūros ir paslaugų objektų plėtrai.

Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas
2019

UMK 1
Urbanistinio miestiško
kraštovaizdžio kultūros
paveldo požiūriu
vertingos gyvenamosios
vietovės ar jų dalys.

UMK 1.1 –
išsaugančios
apsaugos

Šiai kategorijai priskiriamos urbanizuotos
teritorijos turinčios etnokultūrinio draustinio
statusą. Jame saugoma kaimo gatvių planinė
struktūra, sodybų erdvinio planavimo principai,
susiformavusi žemėnaudos struktūra,
išlaikoma tradicinė apgyvendinimo struktūra ir
bendrasis kaimo sodybų vaizdas. Teritorijoje
galima reguliuojama rekreacinė veikla.

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Mažo užstatymo intensyvumo zona;
• Vidutinio užstatymo intensyvumo
zona;
• Intensyvaus užstatymo zona;

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų teritorijose veikla
reglamentuojama nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų
specialiaisiais planais bei kitais
kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.

UMK 1.2 –
atnaujinančios
apsaugos

Šios kategorijos teritorijų tvarkymas ir apsauga
vykdoma pagal saugomų teritorijų tipinius
apsaugos reglamentus (LRV 2004 m.
rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 996) ir Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 153-5571)
reikalavimus. Galimi renovavimo, imitavimo,
dalinio regeneravimo, restauravimo ir
transformavimo darbai, kuriais užtikrinamas
dalinis tradicinės architektūros išsaugojimas.
Teisės aktų nustatyta tvarka gali būti
saugomas esamas užstatymo charakteris
statant naujus ar
rekonstruojant senus pastatus. Orientuojamasi
į tradicinės regioninės architektūros
elementus, visomis galimomis priemonėmis
mažinamas neigiamas netradicinės
architektūros statinių poveikis. Už saugomų
kultūros paveldo teritorijų ir jų fizinės bei
vizualinės apsaugos zonų ribų

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Mažo užstatymo intensyvumo zona;
• Vidutinio užstatymo intensyvumo
zona;
• Intensyvaus užstatymo zona;

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų teritorijose veikla
reglamentuojama nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų
specialiaisiais planais bei kitais
kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.

Nerengiant detaliųjų planų žemės
ūkio paskirties žemėje ūkininkas
gali statyti vieną ūkininko sodybą,
išskyrus miestams po 1995 m.
birželio 1 d. nustatyta tvarka
priskirtose teritorijose. Ūkininko
sodyba ar pagalbinio ūkio ir kitos
paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių,
kaimo turizmo) pastatai statomi
nuosavybės teise
priklausančiame žemės ūkio
paskirties žemės sklype, ne
mažesniame kaip 0,5 hektaro.
Vadovautis miestų teritorijų
bendraisiais planais.

2. Veikla saugomose teritorijose
reglamentuojama šių teritorijų
specialiojo planavimo dokumentais
(saugomų teritorijų sistemos ar jos
dalių schemomis, saugomų
teritorijų ribų planais, saugomų
teritorijų planavimo schemomis
(ribų ir tvarkymo planais), saugomų
teritorijų tvarkymo planais)
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Naudojimo būdas

Reglamentų
indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS
Kraštovaizdžio tipo
indeksas

UMK 2
Urbanistinio miestiško
kraštovaizdžio
rekreaciniu
požiūriu vertingos
gyvenamosios vietovės
ar jų dalys

Reglamentų
indeksas

UMK 2.1 –
intensyvaus
pritaikymo

Šio tipo kraštovaizdyje
nauja statyba galima tik
vadovaujantis
saugomose teritorijose
statybas
reglamentuojančiais
teisės aktais.

UMK 3
Urbanistinio miestiško
kraštovaizdžio
draustinių,
apsauginių juostų ir zonų
gyvenamosios vietovės
ar jų dalys.

UMK 3.1 –
ekologinio
reguliavimo

Šio tipo kraštovaizdyje
nauja statyba galima tik
vadovaujantis gamtinio
karkaso nuostatomis.
Ūkininkų sodybų
kūrimas
yra negalimas.

UMK 4
Urbanistinio miestiško
kraštovaizdžio bendrojo
tvarkymo gyvenamosios
vietovės ar jų dalys.
Šio tipo kraštovaizdyje
naujos gyvenamosios
statybos teritorinė plėtra
ribojama tik pagal

Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas
2019

UMK 4.1 –
ekstensyvaus
kompaktiško
užstatymo

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai
gali būti statomi smulkaus ir vidutinio verslo
gamybiniai, sandėliavimo ir komerciniai
objektai.
Šiai kategorijai priskiriama kitos miestiško
tipo gyvenamosios vietovės, kuriose
rekreacinės aplinkos kokybės užtikrinimas yra
prioritetinis jų kraštovaizdžio formavimo
uždavinys. Šiose teritorijose naujos statybos ir
tvarkymo priemonės (daugiausia
transformacijos ir renovacijos) turi iš esmės
gerinti poilsio sąlygas ir aplinkos kokybę.
Galima tikslingai keisti esamo užstatymo
pobūdį, tvarkyti želdinius
taip, kad nebūtų pažeidžiamos estetinės
kraštovaizdžio vertybės ir nebūtų daroma
vizualinė įtaka artimoje aplinkoje esančioms
vertybėms. Plėtojamas intensyvus rekreacinis
naudojimas, sodybos pertvarkomos į
Vasarnamius ar į kaimo turizmo sodybas.
Kompaktiškai formuojamose gyvenamosiose
vietovėse leidžiama komercinių ir smulkaus
bei vidutinio verslo objektų statyba.
Šiai kategorijai priskiriamos gamtiniame
karkase ir ekologinės apsaugos zonose
esančios kompaktinės miestiško tipo
gyvenamosios vietovės, taip pat atskiros
sodybos ir sodybų grupės. Šiose teritorijose
vykdomos priemonės, užtikrinančios
gyvenamosios aplinkos ekologinę kokybę ir jos
gerinimą, bendrą aplinkos geoekologinio
stabilumo išsaugojimą ir palaikymą. Saugomi ir
plečiami gyvenamųjų vietovių ir jų artimosios
aplinkos želdiniai, gerinama pritaikant
rekreacijos reikmėms jų rūšinė sudėtis.
Urbanistinė plėtra šiose teritorijose
reguliuojama Gamtinio karkaso
nuostatais.

Šiai kategorijai priskiriamos esamų miestų ir
miestelių užstatytos bei kompaktiškos plėtros
teritorijos ir jų dalys, kur vyrauja sodybinis ir
mažaaukštis užstatymas, o taip pat atskiros
sodybos ar jų grupės žemės ūkio paskirties
teritorijose. Kompaktiškai užstatytose
teritorijose prioritetas teikiamas kitai žemės
naudojimo paskirčiai. Leidžiamas ribotas
užstatymo tankio ir aukštingumo didinimas,
susiklosčiusios

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

Funkcinė zona

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)

Pastabos

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Mažo užstatymo intensyvumo zona;
• Vidutinio užstatymo intensyvumo
zona;
• Intensyvaus užstatymo zona;

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Mažo užstatymo intensyvumo zona;
• Vidutinio užstatymo intensyvumo
zona;
• Intensyvaus užstatymo zona;

1. Teritorijoms patenkančios į
gamtinį karkasą taikomi gamtinio
karkaso nuostatų reikalavimai:
• Užstatymo tankis ribojamas iki
30 procentų ploto, išskyrus
miestų, miestelių
kompleksiniuose ir (ar)
specialiuosiuose teritorijų
planavimo dokumentuose
numatytas visuomeninės
paskirties teritorijas, kuriose,
įvertinus teritorinę erdvinę
kraštovaizdžio struktūrą ir
geoekologinį potencialą,
užstatymo tankis pažeisto
geoekologinio potencialo
gamtinio karkaso teritorijose gali
būti padidintas iki 50 procentų
sklypo ploto;
• Stipriai pažeisto (degraduoto)
geoekologinio potencialo
gamtinio karkaso teritorijose
kitos paskirties žemės sklypų
užstatymo tankis gali būti
didesnis nei 50 procentų, tačiau
tokiais atvejais atskirųjų ir
priklausomųjų želdynų normos
didinamos ne mažiau kaip 10
procentinių punktų;
Gamtiniame karkase esančios
senamiesčių statusą turinčios
teritorijos planuojamos ir tvarkomos
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos
įstatymo nustatyta tvarka.

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Mažo užstatymo intensyvumo zona;
• Vidutinio užstatymo intensyvumo
zona;
• Intensyvaus užstatymo zona;
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Naudojimo būdas

Reglamentų
indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS
Kraštovaizdžio tipo
indeksas

Reglamentų
indeksas

numatomą užstatymo
intensyvumo pobūdį.
Ūkininkų sodybų
kūrimas
yra negalimas.
UMK 4.2 –
intensyvaus
kompaktiško
užstatymo

R3
Specializuotų
rekreacinių teritorijų
sklypai

R 3.1 –
subnatūralios
(neurbanizuojamos)
aplinkos
R 3.2 –
urbanizuojamos
aplinkos

Rekreacinės paskirties žemės kraštovaizdžio
tvarkymo zonų teritorijose tvarkymą lemia
numatytų rekreacinių funkcijų poreikis.
Rekreacinių teritorijų apsaugos ir tvarkymo
darbai vykdomi pagal specialiuosius ir
detaliuosius planus, išskyrus naujų statinių
statybą kaimo turizmo paslaugoms teikti,
esamų individualių gyvenamųjų pastatų ir
sodybų rekonstravimą ir pritaikymą kaimo
turizmo poreikiams pagal teisės aktų
nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus
projektus. Turi būti užtikrinamas šių teritorijų
prieinamumas lankytojams, poilsiautojų
saugumas, reikiamos poilsiavimo sąlygos,
negalima bloginti fizinių rekreacinių
kraštovaizdžio savybių, naikinti jo estetinio
potencialo, statyti su rekreacija nesusijusių
pastatų ir įrenginių. Išskiriamos šios
kraštovaizdžio tvarkymo zonos:
subnatūralios (neurbanizuojamos)
rekreacinės aplinkos kraštovaizdžio tvarkymo
zona draudžiama statyti poilsio pastatus;
leidžiama įrengti poilsiavietes, sustojimo
aikšteles ir maudykles;
leidžiama formuoti tik minimalią rekreacinę
infrastruktūrą, išsaugant gamtinę aplinką,
natūralų kraštovaizdį;
draudžiama žaloti ir naikinti rekreacinę
įrangą, trukdyti ilsėtis;
urbanizuojamos rekreacinės aplinkos
kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje: statomi
stovyklaviečių, kempingų, turizmo centrų,
poilsio namų ar kitokių stacionarių
rekreacinių statinių kompleksai; kuriama
intensyviai lankyti pritaikyta aplinka,
rekreacinė inžinerinė infrastruktūra;
rekreaciniais interesais gali būti keičiamas
gamtinės aplinkos pobūdis.

Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas
2019

RGK 1
Rekreacinio prioriteto
gamtinio kraštovaizdžio
teritorijos.
Šio tipo kraštovaizdyje
naujos statybos bei
ūkininkų sodybų kūrimas
yra negalimas.

RGK 2
Rekreacinio
prioriteto gamtinio
kraštovaizdžio
teritorijos.
Šio tipo kraštovaizdyje
naujos statybos bei
ūkininkų sodybų
kūrimas yra
negalimas.

RGK 1.1 –
ekstensyvaus
pritaikymo
rekreacinių miškų
teritorijos
RGK 1.2 –
intensyvaus
pritaikymo
rekreacinių
miškų teritorijos.

RGK 2.1 –
ekstensyvaus
pritaikymo
bendrojo
naudojimo
vandens telkiniai.
RGK 2.2 –
intensyvaus
pritaikymo
bendrojo naudojimo
vandens telkiniai.

RGK 3
Rekreacinio
prioriteto gamtinio
kraštovaizdžio
teritorijos

RGK 3.1 –
ekstensyvaus
pritaikymo
rekreacinės
maudyklės

Šio tipo
kraštovaizdyje
naujos statybos bei

RGK 3.2 –
intensyvaus

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai
planinės struktūros transformavimas.
Kompaktiško užstatymo teritorijose galimi
visi kitos paskirties žemės naudojimo būdai
ir pobūdžiai (t. t. komercinių, smulkaus ir
vidutinio verslo gamybinių ir sandėliavimo
objektų statyba), išskyrus daugiaaukščių
pastatų statybą.
Šiai kategorijai priskiriamos miestų užstatytos ir
kompaktiškos plėtros teritorijos bei jų dalys,
kur vyrauja daugiaaukštis užstatymas.
Prioritetas
teikiamas kitai žemės naudojimo paskirčiai.
Galimi visi kitos paskirties žemės naudojimo
būdai ir pobūdžiai. Leidžiama iš esmės keisti
užstatymo pobūdį (užstatymo tankio ir
aukštingumo didinimas, esamos planinės
struktūros transformavimas, urbanistinės
aplinkos keitimas). Skatinamas miesto želdynų
ir viešųjų erdvių formavimas. Prioritetas
teikiamas
socialinės infrastruktūros ir paslaugų objektų
plėtrai.
Ekstensyvaus arba intensyvaus pritaikymo
reglamentų rekreacinis miško parkų
kraštovaizdis. Šis miškų naudojimo būdas
numatytas projektuojamose rekreacinio
prioriteto teritorijose ir rekreaciniuose II B
grupės miškuose (miško parkų miškuose;
miestų miškuose bei rekreaciniuose miško
sklypuose). Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami vadovaujantis Miškų
įstatymu.
Ekstensyvaus pritaikymo rekreacinių miškų
reglamentas (RGK 1.1) taikomas rekreacinio
gamtinio kraštovaizdžio teritorijose kuriose
aktualus esamos rekreacinės funkcijos
palaikymas. Intensyvaus pritaikymo rekreacinių
miškų reglamentas (RGK 1.2) taikomas naujai
planuojamoms rekreacinio gamtinio
kraštovaizdžio teritorijoms, kuriose aktualus
rekreacinio potencialo vystymas ir rekreacinės
funkcijos sukūrimas bei vystymas.
RGK 2.1 - ekstensyvaus pritaikymo bendrojo
naudojimo vandens telkiniuose draudžiama
pertvarkyti
kranto linijas ir vagas, keisti vandens lygį;
draudžiama
veikla, galinti pakeisti bendrą gamtinį
komplekso
pobūdį
RGK 2.2 - intensyvaus pritaikymo bendrojo
naudojimo vandens telkinių tvarkymo zona,
nustatoma ne draustiniuose esančiuose,
stambiuose bendro naudojimo vandens
telkiniuose. Vandens telkinių naudojimo tvarka,
yra užtikrinanti jų, kaip gamtinio karkaso
elementų, saugų naudojimą ir atlieka svarbias
ekokompensacines funkcijas.
RGK 3.1 - ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo
kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurioje:
rekreaciniai vandenys tvarkomi hidroparkų
formavimo principais; pakrantė parengiama
rekreaciniam naudojimui; akvatorijos
išlaikomos subnatūralios, neperkraunamos
inžineriniais įrenginiais;
RGK 3.2 - intensyvaus rekreacinio pritaikymo
kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurioje: kuriama

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

Funkcinė zona

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)

Pastabos

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Mažo užstatymo intensyvumo zona;
• Vidutinio užstatymo intensyvumo
zona;
• Intensyvaus užstatymo zona;

-

-

-

-

Vadovaujantis teritorijų planavimo
įstatymu savivaldybės lygmens
bendrieji planai yra rengiami
planuojamoms teritorijoms
nustatant funkcinį zonavimą.
Funkcinių zonų klasifikatorius
neapibrėžia tokių zonų kaip
rekreacinės teritorijos ir nenumato
joms atskiro žymėjimo.
Rekreacinės teritorijos yra
numatomos reglamentų lentelėje
kaip galimi žemės naudojimo
būdai urbanizuotose ir
numatomose urbanizuoti
teritorijose.
Pavyzdžiui:

-

-

-

-

-

-

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Gyvenamoji zona:
• Mažo užstatymo intensyvumo
zona:
Galimi žemės naudojimo būdai:
Vienbučių ir dvibučių
gyvenamųjų pastatų
teritorijos;
Komercinės paskirties
objektų teritorijos;
Visuomeninės paskirties
teritorijos;
Rekreacinės teritorijos;
Bendro naudojimo
(miestų, miestelių ir kaimų
ar savivaldybių bendro
naudojimo) teritorijos;
Susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridorių teritorijos;
Atskirųjų želdynų
teritorijos.

-

Žemės ūkio teritorijų zona:
Galimi žemės naudojimo būdai:
Kiti žemės ūkio paskirties
žemės sklypai;

-
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Reglamentų
indeksas

Naudojimo būdas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS
Kraštovaizdžio tipo
indeksas

Reglamentų
indeksas

ūkininkų sodybų
kūrimas yra
negalimas.

pritaikymo
rekreacinės
maudyklės

RKK 1
Rekreacinio prioriteto
kaimiško
kraštovaizdžio
teritorijos

RKK 1.1 –
ekstensyvaus
pritaikymo agrarinės
teritorijos

Šio tipo
kraštovaizdyje gali
būti statomi bei
eksploatuojami
kaimo turizmo ir
turistinės stovyklos
paslaugoms teikti
reikalingi statiniai.
Ūkininkų sodybų
steigimas šio tipo
kraštovaizdyje galimas
tiktai tuo atveju, jei joje
yra numatyta
rekreacinės veiklos
funkcija.
RKK 2
Rekreacinio prioriteto
kaimiško kraštovaizdžio
teritorijos.
Šio tipo
kraštovaizdyje gali būti
statomi bei
eksploatuojami kaimo
turizmo ir turistinės
stovyklos paslaugoms
teikti reikalingi statiniai.

RKK 1.2 –
intensyvaus
pritaikymo
agrarinės teritorijos

RKK 2.1 –
ekstensyvaus
pritaikymo
miškingos
teritorijos
RKK 2.2 –
intensyvaus
pritaikymo
miškingos teritorijos

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai
komfortiška numatytų rūšių vandens
rekreacijos
aplinka; akvatorijos pritaikomos ypač
intensyviai
naudoti; pakrantėse gali būti sukurta intensyvi
rekreacinė inžinerinė infrastruktūra.
RKK 1.1 - Ekstensyvaus pritaikymo
kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje: leidžiama
vykdyti darbus, didinančius vietovės estetinį
potencialą (patrauklumą), kraštovaizdį
formuoti specialiomis kraštovaizdžio
architektūros priemonėmis; gerinamos vietovių
pažintinio eksponavimo sąlygos; didinami
želdinių plotai; laikomasi bendrųjų ekologinės
apsaugos principų; skatinama kaimo turizmo
plėtra.
RKK 1.2 - Intensyvaus pritaikymo
kraštovaizdžio tvarkymo zona – specializuotos
rekreacinės agrarinės teritorijos agrorekreaciniai gamybiniai kompleksai.

Ekstensyvaus arba intensyvaus pritaikymo
reglamentų rekreacinis miško parkų su
pavienėmis sodybomis kraštovaizdis.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

Funkcinė zona

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)

Pastabos
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rekreacinio naudojimo
žemės sklypai (galima
kaimo turizmo sodybų
statyba)

Šis miškų naudojimo būdas numatytas
projektuojamose rekreacinio prioriteto
teritorijose ir rekreaciniuose II B grupės
miškuose (miško parkų miškuose; miestų
miškuose bei rekreaciniuose miško sklypuose).
Miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir
atkuriami vadovaujantis Miškų įstatymu

Ūkininkų sodybų
steigimas šio tipo
kraštovaizdyje galimas
tiktai tuo atveju, jei joje
yra numatyta ekreacinės
veiklos funkcija.
P
Pramonės,
sandėliavimo
Objektų teritorijos

P

Teritorija, skirta pramonės ir gamybos
įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų
sandėliavimo objektų statybai.
Pramonės rajonų, LEZ teritorijos.
Ekstensyviai arba intensyviai technogenizuojamos aplinkos reglamentų
technologinis kraštovaizdis.

GTK 1
Gamybinio ir
technologinio prioriteto
kraštovaizdis

GTK 1.1 –
intensyvaus
pritaikymo
gamybinis
pramoninis

Teritorija, skirta pramonės ir gamybos įmonių,
sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo
objektų statybai.

Šio tipo
kraštovaizdyje
galima su
pramonine ir
komercine veikla
susijusi
statyba.

Ekstensyviai arba intensyviai
technogenizuojamos aplinkos reglamentų
technologinis kraštovaizdis.

Gyvenamoji statyba
galima
tik esamų sodybų
pagrindu.
Kompleksinė
gamybinio
Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas
2019

Pramonės rajonų, LEZ teritorijos.

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Pramonės ir sandėliavimo zona.

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų teritorijose veikla
reglamentuojama nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų
specialiaisiais planais bei kitais
kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Teritorijos patenkančios į gamtinį
karkasą taikomi gamtinio karkaso
nuostatų reikalavimai:
•
Užstatymo
tankis
ribojamas iki 30 procentų ploto,
išskyrus
miestų,
miestelių
kompleksiniuose
ir
(ar)
specialiuosiuose teritorijų planavimo
dokumentuose
numatytas
visuomeninės paskirties teritorijas,
kuriose, įvertinus teritorinę erdvinę
kraštovaizdžio
struktūrą
ir
geoekologinį potencialą, užstatymo
tankis
pažeisto
geoekologinio

-
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Reglamentų
indeksas

Naudojimo būdas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS
Kraštovaizdžio tipo
indeksas

Reglamentų
indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

Funkcinė zona

pramoninio ir
urbanistinio
prioriteto
kraštotvarkinėse
zonose yra galima
nauja
gyvenamoji statyba
kurios
užstatymo
intensyvumas yra
ribojamas
numatomu
intensyvumo
ribojimo pobūdžiu.

T
Inžinerinės
Infrastruktūros
Teritorijos

T

Visų rūšių transporto, inžinerinių, energetinių
statinių bei inžinerinių tinklų teritorijos.
Komunikacinės-inžinerinės paskirties žemės
kraštovaizdžio tvarkymo zonos – tai
stambesnių transporto ir inžinerinės
infrastruktūros objektų sklypai. Šios teritorijos
tvarkomos pagal atliekamų funkcijų,
technologijų ir reikiamos aptarnavimo
infrastruktūros kūrimo reikalavimus.
Magistraliniams dujotiekiams nustatomi
atitinkami vietovės klasės vieneto apribojimai.
Ekstensyviai arba intensyviai technogenizuojamos aplinkos reglamentų
technologinis kraštovaizdis.

Naujų ūkininkų
sodybų statyba
galima turint
ūkininko
pažymėjimą ir tik
žemės ūkio
paskirties žemėje.
GTK 1.2 –
intensyvaus
pritaikymo
technologinis
inžinerinis
Šio tipo
kraštovaizdyje
galima tik su
technologinės ir
inžinerinės
infrastruktūros
plėtra susijusi,
komercinės ir
logistinės paskirties
naujų
statinių statyba.

Visų rūšių transporto, inžinerinių, energetinių
statinių bei inžinerinių tinklų teritorijos.
Komunikacinės-inžinerinės paskirties žemės
kraštovaizdžio tvarkymo zonos – tai
stambesnių transporto ir inžinerinės
infrastruktūros objektų sklypai. Šios teritorijos
tvarkomos pagal atliekamų funkcijų,
technologijų ir reikiamos aptarnavimo
infrastruktūros kūrimo reikalavimus.
Magistraliniams dujotiekiams nustatomi
atitinkami vietovės klasės vieneto
apribojimai.
Ekstensyviai arba intensyviai
technogenizuojamos aplinkos reglamentų
technologinis kraštovaizdis.

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Pramonės ir sandėliavimo zona:
Galimi žemės naudojimo būdai:
Pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos;
Susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų aptarnavimo
objektų teritorijos
Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir
utilizavimo (sąvartynai)
teritorijos;
Susisiekimo ir inžinerinių tinklų
koridorių teritorijos;
Komercinės paskirties objektų
teritorijos;
Bendro naudojimo (miestų,
miestelių ir kaimų ar
savivaldybių bendro
naudojimo) teritorijos
Atskirųjų želdynų teritorijos

Naujų ūkininkų
sodybų
kūrimas negalimas.

N

Eksploatacinės (gavybinės) paskirties žemės
kraštovaizdžio tvarkymo zonos – tai gavybai
naudojami durpynai, nerūdinių statybinių
medžiagų karjerai. Jose teritorijos tvarkomos
pagal kasybos, naudingųjų iškasenų
eksploatavimo technologijų reikalavimus;

Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas
2019

GTK 1.3 –
intensyvaus
pritaikymo gavybinis
/ eksploatacinis

Pastabos

potencialo
gamtinio
karkaso
teritorijose gali būti padidintas iki 50
procentų sklypo ploto;
•
Stipriai
pažeisto
(degraduoto)
geoekologinio
potencialo
gamtinio
karkaso
teritorijose kitos paskirties žemės
sklypų užstatymo tankis gali būti
didesnis nei 50 procentų, tačiau
tokiais
atvejais
atskirųjų
ir
priklausomųjų želdynų normos
didinamos ne mažiau kaip 10
procentinių punktų;
Gamtiniame karkase esančios
senamiesčių
statusą
turinčios
teritorijos planuojamos ir tvarkomos
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo
nustatyta tvarka.

Nauja gyvenamoji
statyba
galima tik esamuose
gyvenamosios
paskirties
žemės sklypuose,
tačiau
nerekomenduojama.

N
Naudingų
iškasenų gavybos
objektų sklypai

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)

Eksploatacinės (gavybinės) paskirties žemės
kraštovaizdžio tvarkymo zonos – tai gavybai
naudojami durpynai, nerūdinių statybinių
medžiagų karjerai. Jose teritorijos tvarkomos
pagal kasybos, naudingųjų iškasenų
eksploatavimo technologijų reikalavimus;

-

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų teritorijose veikla
reglamentuojama nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų
specialiaisiais planais bei kitais
kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Teritorijoms patenkančios į
gamtinį karkasą taikomi gamtinio
karkaso nuostatų reikalavimai:
•
Užstatymo
tankis
ribojamas iki 30 procentų ploto,
išskyrus
miestų,
miestelių
kompleksiniuose
ir
(ar)
specialiuosiuose teritorijų planavimo
dokumentuose
numatytas
visuomeninės paskirties teritorijas,
kuriose, įvertinus teritorinę erdvinę
kraštovaizdžio
struktūrą
ir
geoekologinį potencialą, užstatymo
tankis
pažeisto
geoekologinio
potencialo
gamtinio
karkaso
teritorijose gali būti padidintas iki 50
procentų sklypo ploto;
•
Stipriai
pažeisto
(degraduoto)
geoekologinio
potencialo
gamtinio
karkaso
teritorijose kitos paskirties žemės
sklypų užstatymo tankis gali būti
didesnis nei 50 procentų, tačiau
tokiais
atvejais
atskirųjų
ir
priklausomųjų želdynų normos
didinamos ne mažiau kaip 10
procentinių punktų;
Gamtiniame karkase esančios
senamiesčių statusą turinčios
teritorijos planuojamos ir tvarkomos
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos
įstatymo nustatyta tvarka.

-

Atskira inžinerinės infrastruktūros
zona yra nenustatoma, nes tiek
bendrajame, tiek specialiajame
plane šios teritorijos yra
pavaizduotos dryžiumi kartu su
pramonės ir sandėliavimo
teritorijomis, o vadovaujantis
funkcinių zonų klasifikatoriumi
pramonės ir sandėliavimo zonoje
yra galimas susisiekimo ir
inžinerinių komunikacijų
aptarnavimo objektų teritorijų
žemės naudojimo būdas.

Vadovaujantis teritorijų planavimo
įstatymu savivaldybės lygmens
bendrieji planai yra rengiami
planuojamoms teritorijoms
nustatant funkcinį zonavimą.
Funkcinių zonų klasifikatorius
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Reglamentų
indeksas

Naudojimo būdas

S
Ekologinės
Inžinerijos
Objektų sklypai

S

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS
Kraštovaizdžio tipo
indeksas

orientuojamasi į perspektyvinius,
regeneravimo arba rekultivavimo poreikius.
Pagrindiniai dokumentai, reguliuojantys
žemės gelmių naudojimą, yra:
1. Lietuvos Respublikos žemės gelmių
įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; Žin.,
2001, Nr. 36-1164);
2. Žemės gelmių registro nuostatai (Žin.,
2002, Nr. 44-1676);
3. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
(Žin., 2000, Nr. 22-552);
4. Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų
(išskyrus angliavandenilius), požeminio
pramoninio bei mineralinio vandens išteklius
ir žemės gelmių ertmes išdavimo tvarka,
patvirtinta LRV 2002-02-11 nutarimu Nr. 198
(Žin., 2002, Nr., 16-607);
5. Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo
tvarka, patvirtinta LRV 2001-11-29 nutarimu
Nr. 1433 (Žin., 2001, Nr. 102-3634);
Leidimus naudoti naudingųjų iškasenų
išteklius Lietuvos ir užsienio juridiniams
asmenims, priklausomai nuo išteklių kiekio
bei galimo poveikio kitos valstybės žemės
gelmių būklei, išduoda Lietuvos Respublikos
Vyriausybė arba Lietuvos geologijos tarnyba.
Atliekų saugojimo teritorijos, kuriose
vykdomas neterminuotas atliekų (pavojingų,
nepavojingų arba inertinių) kaupimas,
laikymas neribotą laiką specialiame tam
skirtame įrenginyje ar teritorijoje, siekiant jas
naudoti ar šalinti, rūšiuoti surinktas atliekas
pagal medžiagas, siekiant jas perdirbti ar
naudoti.

Reglamentų
indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

Šio tipo
kraštovaizdyje
galima tik su gavyba
susijusi laikino
pobūdžio (iki tol, kol
bus baigta gavyba)
statyba.

orientuojamasi į perspektyvinius, regeneravimo
arba rekultivavimo poreikius. Pagrindiniai
dokumentai, reguliuojantys žemės gelmių
naudojimą, yra:
1. Lietuvos Respublikos žemės gelmių
įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; Žin.,
2001, Nr. 36-1164);
2. Žemės gelmių registro nuostatai (Žin.,
2002, Nr. 44-1676);
3. Administracinių teisės pažeidimų
kodeksas (Žin., 2000, Nr. 22-552);
4. Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų
(išskyrus angliavandenilius), požeminio
pramoninio bei mineralinio vandens
išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo
tvarka, patvirtinta LRV 2002-02-11
nutarimu Nr. 198 (Žin., 2002, Nr., 16-607);
5. Leidimų tirti žemės gelmes išdavimo tvarka,
patvirtinta LRV 2001-11-29 nutarimu Nr. 1433
(Žin., 2001, Nr. 102-3634); Leidimus naudoti
naudingųjų iškasenų išteklius Lietuvos ir
užsienio juridiniams asmenims, priklausomai
nuo išteklių kiekio bei galimo poveikio kitos
valstybės žemės gelmių būklei, išduoda
Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba Lietuvos
geologijos tarnyba.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

Funkcinė zona

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)

Pastabos
neapibrėžia tokių zonų kaip
naudingųjų iškasenų zonos ir
nenumato joms atskiro žymėjimo.
Naudingųjų iškasenų teritorijos
brėžinyje yra žymimos atskiru
žymėjimu.

Vadovaujantis teritorijų planavimo
įstatymu savivaldybės lygmens
bendrieji planai yra rengiami
planuojamoms teritorijoms
nustatant funkcinį zonavimą.
Funkcinių zonų klasifikatorius
neapibrėžia tokių zonų kaip
atliekų saugojimo zonos ir
nenumato joms atskiro žymėjimo.
Taip pat bendrasis planas sklypų
nenagrinėja.
Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir
utilizavimo teritorijos yra
numatomos reglamentų lentelėje
kaip galimi žemės naudojimo
būdai urbanizuotose ir
numatomose urbanizuoti
teritorijose.
-

-

-

-

-

Pavyzdžiui:
Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Pramonės ir sandėliavimo zona:
Galimi žemės naudojimo
būdai:
Pramonės ir sandėliavimo
objektų teritorijos;
Susisiekimo ir inžinerinių
komunikacijų
aptarnavimo objektų
teritorijos
Atliekų saugojimo,
rūšiavimo ir utilizavimo
(sąvartynai) teritorijos;
Susisiekimo ir inžinerinių
tinklų koridorių teritorijos;
Komercinės paskirties
objektų teritorijos;
Bendro naudojimo
(miestų, miestelių ir kaimų

Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas
2019
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Reglamentų
indeksas

Naudojimo būdas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS
Kraštovaizdžio tipo
indeksas

Reglamentų
indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

Funkcinė zona

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)

Pastabos

-

A
Krašto apsaugos
Infrastruktūros
Objektų sklypai

A

Krašto apsaugos teritorija, skirta
specialiesiems krašto apsaugos tikslams ir
valstybės sienos apsaugai.
Subnatūralios arba technogenizuojamos
aplinkos reglamentų technologinis
kraštovaizdis.

Klaipėdos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas
2019

-

-

-

ar savivaldybių bendro
naudojimo) teritorijos
Atskirųjų želdynų
teritorijos

Urbanizuotos ir numatomos
urbanizuoti teritorijos zonos:
Specializuotų kompleksų zona:
Galimi žemės naudojimo būdai:
Teritorijos krašto apsaugos
tikslams;
Teritorijos valstybės sienos
apsaugos tikslams
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VANDENS ŪKIO PASKIRTIES TERITORIJOS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Naudojimo būdas
H1
Ekosistemų
apsaugos vandens
telkinių sklypai

Reglamentų
indeksas
H 1.1 –
išsaugančios
apsaugos

H 1.2 –
atkuriančios
apsaugos

H2
Rekreacinių
maudyklių ir
hidroparkų vandenų
sklypai

H 2.1 –
ekstensyvaus
pritaikymo

H 2.2 –
intensyvaus
pritaikymo

H3
Bendro naudojimo
vandens telkinių
sklypai

H 3.1 –
ekstensyvaus
apsauginio
ūkininkavimo
(draustiniuose)

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai
išsaugančios apsaugos krašto-vaizdžio
tvarkymo zona, kurioje: draudžiama veikla,
galinti pakenkti hidroekosistemų stabilumui;
draudžiama naikinti saugomus vandenų
biotos objektus; ribojamas žvejybos
intensyvumas, gali būti reguliuojama
rekreacija, neigiamai veikianti saugomų
objektų ir kompleksų būklę ir atsparumą;
vykdomos ir skatinamos priemonės vandens
telkinių ekosistemų stabilumui palaikyti;
atkuriančios apsaugos krašto-vaizdžio
tvarkymo zona, nustatoma biologinės
įvairovės apsaugos požiūriu svarbiuose
vandens telkiniuose, kurių hidrobiocenozės
dėl žmogaus ūkinės veiklos paveiktos
degradacijos procesų. Būtina parengti ir
vykdyti specialias tokių vandens telkinių
ekosistemų atkūrimo programas
ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo
kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurioje:
rekreaciniai vandenys tvarkomi hidroparkų
formavimo principais; pakrantė parengiama
rekreaciniam naudojimui; akvatorijos
išlaikomos subnatūralios, neperkraunamos
inžineriniais įrenginiais
intensyvaus rekreacinio pritaikymo
kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurioje:
kuriama komfortiška numatytų rūšių vandens
rekreacijos aplinka; akvatorijos pritaikomos
ypač intensyviai naudoti; pakrantėse gali būti
sukurta intensyvi rekreacinė inžinerinė
infrastruktūra.
ekstensyvaus apsauginio ūkinin-kavimo.
Joje: draudžiama pertvarkyti kranto linijas ir
vagas, keisti vandens lygį; draudžiama veikla,
galinti pakeisti bendrą gamtinį komplekso
pobūdį;

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS

Funkcinė zona

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)

Pastabos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kraštovaizdžio tipo
indeksas

Reglamentų
indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

-

-

-

VŪGK 3
Ūkinio prioriteto
vandens akvatorijų
gamtinis kraštovaizdis

VŪGK 3.1 –
ekstensyvaus
apsauginio
ūkininkavimo
(draustiniai)

H 3.2 –
intensyvaus
apsauginio
(tausojančio )
ūkininkavimo

intensyvaus apsauginio ūkinin-kavimo
kraštovaizdžio tvarkymo zona, nustatoma ne
draustiniuose esančiuose stambiuose bendro
naudojimo vandens telkiniuose,
neturinčiuose specialių apribojimų. Šis
reglamentas atitinka bendrąją šalyje
nustatytą atvirų vandens telkinių naudojimo
tvarką, užtikrinančią jų, kaip gamtinio
karkaso elementų, išsaugojimą ir svarbiausių
ekokom-pensacinių funkcijų atlikimą.
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VŪGK 3.2 –
intensyvaus
apsauginio
(tausojančio)
ūkininkavimo

Bendro naudojimo (bendrosios apsaugos)
vandenys – tai ypatingų apsaugos ar
naudojimo priemonių nereikalingi vandens
telkiniai. Tai vandens telkiniai kuriose yra
saugomų ar saugotinų biotos objektų,
esančios botaniniuose, zoologiniuose,
botaniniuose – zoologiniuose draustiniuose ir
biosferos poligonuose.
Ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo
kraštovaizdžio tvarkymo zonoje išlaikomas
tradicinis istoriškai paveldėtas vandens telkinių
naudojimo pobūdis; draudžiama naikinti
natūralią augaliją ir gyvūniją, pereikvoti jos
natūralų ekologinį populiacijų potencialą,
saugoma biologinė įvairovė; draudžiama keisti
hidrologinį režimą; draudžiama pertvarkyti
kranto linijas ir vagas, keisti vandens lygį;
draudžiama veikla, galinti
Intensyvaus apsauginio ūkininkavimo
kraštovaizdžio tvarkymo zona, nustatoma ne
draustiniuose esančiuose stambiuose bendro
naudojimo vandens telkiniuose, neturinčiuose
specialių apribojimų. Šis reglamentas atitinka
bendrąją šalyje nustatytą atvirų vandens
telkinių naudojimo tvarką, užtikrinančią jų, kaip
gamtinio karkaso elementų, išsaugojimą ir
svarbiausių ekokom-kompensacinių funkcijų
atlikimą.

Vandenų zona

1. Veikla saugomose teritorijose
reglamentuojama šių teritorijų
specialiojo planavimo dokumentais
(saugomų teritorijų sistemos ar jos
dalių schemomis, saugomų
teritorijų ribų planais, saugomų
teritorijų planavimo schemomis
(ribų ir tvarkymo planais), saugomų
teritorijų tvarkymo planais)

-
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MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES TERITORIJOS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Naudojimo būdas
M1
Ekosistemų
apsaugos miškai

M2
Rekreacinių miškų
(miško parkų)
sklypai

M3
Apsauginių miškų
sklypai

M4
Ūkinių miškų sklypai

Reglamentų
indeksas
M 1.1 –
išsaugančios
apsaugos
M 1.2 –
atkuriančios
apsaugos

M 2.1 –
ekstensyvaus
pritaikymo
M 2.2 –
intensyvaus
pritaikymo

M 3.1 –
bendrosios
ekologinės
apsaugos
M 3.2 –
specializuotos
ekologinės
apsaugos

M 4.1 –
intensyvaus
tradicinio
ūkininkavimo

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS

Funkcinė zona

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)

Pastabos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

Kraštovaizdžio tipo
indeksas

Reglamentų
indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

Išsaugančio arba atkuriančio konservacinio
ūkininkavimo reglamentų saugomas gamtinis
kraštovaizdis.

-

-

-

Šis miškų naudojimo būdas numatytas
miškuose kur vyrauja ekosistemų apsaugos II
A grupės (draustinių miškai; saugomų
gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir
gamtos išteklių sklypų miškai) Miškai turi būti
tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal
miškotvarkos projektą (Miškų įstatymas, str.)
Ekstensyvaus arba intensyvaus pritaikymo
reglamentų rekreacinis miško parkų
kraštovaizdis.
Šis miškų naudojimo būdas numatytas
projektuojamose rekreacinio prioriteto
teritorijose ir rekreaciniuose II B grupės
miškuose (miško parkų miškuose; miestų
miškuose bei rekreaciniuose miško
sklypuose). Miškai turi būti tvarkomi,
naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos
projektą (Miškų įstatymas, str.)
Tausojančio ūkininkavimo reglamentų
gamtinis kraštovaizdis.
III grupės apsauginiai miškai (kiti
draustiniuose esantys miškai, valstybinių
parkų apsauginių zonų miškai, gamyklų
sanitarinių zonų miškai; kelių apsauginės ir
estetinės reikšmės miškų; laukų apsauginiai
miškai; vandens telkinių apsaugos zonų
miškai). Miškai turi būti tvarkomi, naudojami
ir atkuriami pagal miškotvarkos projektą
(Miškų įstatymas, str.).
Intensyvaus ūkinio pritaikymo reglamentų
subnatūralus kraštovaizdis.
Šis miškų naudojimo būdas numatoma
teritorijose, kur vyrauja eksploataciniai (IV
grupės) miškų plotai, nepatenkantys į
jautriausias gamtines teritorijas, šiuose
miškuose būtina užtikrinti racionalų, tolygų ir
nepertraukiamą miško išteklių naudojimą bei
miškų produktyvumo didinimą, auginamos
medienos kokybės gerinimą. Miškai turi būti
tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal
miškotvarkos projektą (Miškų įstatymas, str.)
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MŪGK 1
Ūkinio prioriteto
miškingas gamtinis
kraštovaizdis
Šio tipo
kraštovaizdyje
statyba galima tik
esamų sodybų
ribose.

MŪGK 1.1 –
intensyvaus
tradicinio
ūkininkavimo

Intensyvaus ūkinio pritaikymo reglamentų
miškingas subnatūralus kraštovaizdis.
Šio prioriteto gamtinis miškingas kraštovaizdis
formuojamas teritorijose, kur vyrauja
ksploataciniai (IV grupės) miškų plotai,
nepatenkantys į jautriausias gamtines
teritorijas, šiuose miškuose būtina užtikrinti
racionalų, tolygų ir nepertraukiamą miško
išteklių naudojimą bei miškų produktyvumo
didinimą, auginamos medienos kokybės
gerinimą. Miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir
atkuriami vadovaujantis Miškų įstatymu.

Miškų ir miškingų teritorijų zona

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų teritorijose veikla
reglamentuojama nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų
specialiaisiais planais bei kitais
kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Veikla saugomose teritorijose
reglamentuojama šių teritorijų
specialiojo planavimo dokumentais
(saugomų teritorijų sistemos ar jos
dalių schemomis, saugomų
teritorijų ribų planais, saugomų
teritorijų planavimo schemomis
(ribų ir tvarkymo planais), saugomų
teritorijų tvarkymo planais)

-
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ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES TERITORIJOS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Naudojimo būdas
Ž1
Ekosistemų
apsaugos agrarinių
naudmenų sklypai

Reglamentų
indeksas
Ž 1.1 –
išsaugančios
apsaugos

Ž 1.2 –
atkuriančios
apsaugos

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

Kraštovaizdžio tipo
indeksas

Ekosistemas saugančios agrarinės teritorijos
– tai žemės ūkio teritorijos, kuriose yra
saugomų ar saugotinų bijotos objektų,
esančios botaniniuose, zoologiniuose,
botaniniuose - zoologiniuose, taip pat
kraštovaizdžio draustiniuose.
Išsaugančios apsaugos (konser-vacinio)
ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona.
Joje: išlaikomas tradicinis istoriškai
paveldėtas agroekosistemos pobūdis;
draudžiama naikinti natūralią augaliją ir
gyvūniją, saugoma biologinė įvairovė;
draudžiama apsodinti ar transformuoti į kitas
naudmenas natūralias pievas ir ganyklas;
draudžiama keisti hidrologinį režimą;
draudžiama statyti statinius, nesusijusius su
ekosistemų apsauga; skatinama nenaudoti
trąšų, pesticidų, kitų chemikalų.
Atkuriančios apsaugos ūkininkavimo
kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje:
leidžiama vykdyti specialius gamtinio
komplekso struktūros, kurią pakeitė ūkinė
veikla, atkūrimo darbus; tikslingai
formuojama specialioms funkcijoms pritaikyta
natūrali gamtinė aplinka.

ŽŪKK 1
Ūkinio prioriteto agrarinis
kaimiškas kraštovaizdis

Reglamentų
indeksas
ŽŪKK 1.1 –
ekstensyvaus
tradicinio
ūkininkavimo

Šio tipo kraštovaizdyje
naujos statybos galimos
tik esamos urbanistinės
struktūros ribose.
Naujų ūkininkų sodybų
kūrimas galimas tik turint
ūkininko pažymėjimą ir
vadovaujantis teisės
aktų numatyta tvarka.

ŽŪKK 1.1 –
ekstensyvaus
tradicinio
ūkininkavimo

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai
Ekosistemas saugančios ekstensyvaus
naudojimo agrarinės teritorijos su vienkiemine
urbanistine struktūra – tai žemės ūkio
teritorijos, kuriose yra saugomų ar saugotinų
biotos objektų, esančios botaniniuose,
zoologiniuose, botaniniuose - zoologiniuose,
taip pat kraštovaizdžio draustiniuose.
Ekstensyvaus tradicinio ūkininkavimo kaimiško
kraštovaizdžio tvarkymo zonoje išlaikomas
tradicinis istoriškai paveldėtas
agroekosistemos pobūdis; draudžiama naikinti
natūralią augaliją ir gyvūniją, saugoma
biologinė įvairovė; draudžiama apsodinti ar
transformuoti į kitas naudmenas natūralias
pievas ir ganyklas; skatinama nenaudoti trąšų,
pesticidų, kitų chemikalų. Palaikoma esama
kraštovaizdžio erdvinė urbanistinė struktūra
nekeičiant jos urbanistinių vienetų ribų.
Leidžiama vykdyti specialius gamtinio
komplekso struktūros, kurią pakeitė ūkinė
veikla, atkūrimo darbus; tikslingai formuojama
Intensyvaus naudojimo ūkinės agrarinės
teritorijos – tai nepasižyminčios gamtinėmis
vertybėmis ar svarbiomis apsauginėmis
funkcijomis agrarinės teritorijos.
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Funkcinė zona
Žemės ūkio teritorijų zona:

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)

Pastabos

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų teritorijose veikla
reglamentuojama nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų
specialiaisiais planais bei kitais
kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Veikla saugomose teritorijose
reglamentuojama šių teritorijų
specialiojo planavimo dokumentais
(saugomų teritorijų sistemos ar jos
dalių schemomis, saugomų
teritorijų ribų planais, saugomų
teritorijų planavimo schemomis
(ribų ir tvarkymo planais), saugomų
teritorijų tvarkymo planais)
3. Teritorijoms patenkančios į
gamtinį karkasą taikomi gamtinio
karkaso nuostatų reikalavimai.
4. Ūkininkų sodybų kūrimas yra
reglamentuotas teisės aktų
nustatyta tvarka.

Plėtojamas esamas tradicinis žemės ūkis, iš
esmės nekeičiantis įprastos agrarinio
kraštovaizdžio struktūros, ekstensyviai ir
apgalvotai vystant kraštovaizdžio urbanistinę
struktūrą.
Ž2
Rekreacinių
agrarinių teritorijų
(agroparkų) sklypai

Ž3
Draustinių, apsauginių juostų ir zonų
agrarinių naudmenų
sklypai

Ž 2.1 –
ekstensyvaus
pritaikymo
Ž 2.2 –
intensyvaus
pritaikymo

Ž 3.1 –
bendrosios
ekologinės
apsaugos
Ž 3.2 –
specializuotos
ekologinės
apsaugos

Rekreacinės agrarinės teritorijos – tai
agrarinės funkcijos nepraradusios sodų
bendrijų teritorijos, taip pat vaizdingos
agrarinės paežerių ar paupių teritorijos
(agroparkai), intensyviai naudojamos poilsiui,
dažniausiai apsistojus pas vietos gyventojus.
Ekstensyvaus arba intensyvaus pritaikymo
reglamentų rekreacinis agroparkų
kraštovaizdis.
Ekstensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Joje: leidžiama
vykdyti darbus, didinančius vietovės estetinį
potencialą (patrauklumą), kraštovaizdį
formuoti specialiomis kraštovaizdžio
architektūros priemonėmis; gerinamos
vietovių pažintinio eksponavimo sąlygos;
didinami želdinių plotai; laikomasi bendrųjų
ekologinės apsaugos principų; skatinama
kaimo turizmo plėtra.
Intensyvaus pritaikymo kraštovaizdžio
tvarkymo zona – specializuotos rekreacinės
agrarinės teritorijos - agrorekreaciniai
gamybiniai kompleksai.
Apsauginės agrarinės teritorijos (įsiterpusios
miškuose) – tai apsauginėse draustinių
zonose esančios agrarinės žemės.
Bendrosios ekologinės apsaugos
ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Ji
išskiriama nuo stambesnių vandens telkinių
nutolusiose apsaugines (ypač buferines)
funkcijas atliekančiose agrarinėse teritorijose,
dažniausiai esančiose takoskyrinėse juostose,
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Naudojimo būdas

Reglamentų
indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS
Kraštovaizdžio tipo
indeksas

Reglamentų
indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS

Funkcinė zona

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)

Pastabos

kuriose
ūkininkaujama
nepažeidžiant
bendrųjų gamtinio karkaso teritorijų apsaugos
interesų, taip pat vizualinės apsaugos zonose.
Pagrindinė tvarkymo kryptis – sukurti ir
išlaikyti
produktyvias
agroekosistemas,
užtikrinant gamtinio kraštovaizdžio stabilumą
ir ekologinės kompensacijos galimybes.
Specializuotos ekologinės apsaugos
ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo zona. Ji
išskiriama agrarinėse teritorijose, kuriose
numatyti papildomi specialieji bendrosios
vandens telkinių, dirvožemio, ekologinės
apsaugos, taip pat sanitarinės ir fizinės
apsaugos reikalavimai, kai tikslinga plėtoti
tradicinį
žemės
ūkį,
technologiškai
neprieštaraujantį vandenų ir dirvožemio
apsaugos
arba
atitinkamų
draustinių
(kraštovaizdžio, geomorfologinių ir kitų)
apsaugos ir naudojimo režimui.
Ž4
Ūkinių agrarinių
teritorijų sklypai

Ž 4.1 –
intensyvaus
tradicinio
ūkininkavimo

Ūkinės agrarinės teritorijos – tai
nepasižyminčios gamtinėmis vertybėmis ar
svarbiomis apsauginėmis funkcijomis
agrarinės teritorijos.
Plėtojamas esamas tradicinis žemės ūkis, iš
esmės nekeičiantis įprastos agrarinio
kraštovaizdžio struktūros.

ŽŪGK 2
Ūkinio prioriteto agrarinis
gamtinis kraštovaizdis

ŽŪGK 2.1 –
ekstensyvaus
tradicinio
ūkininkavimo

Šio tipo kraštovaizdyje
statyba galima tik
esamų sodybų ribose.

Ekosistemas saugančios ekstensyvaus
naudojimo agrarinės teritorijos – tai žemės ūkio
teritorijos,kuriose yra saugomų ar saugotinų
biotos objektų, esančios botaniniuose,
zoologiniuose, botaniniuose - zoologiniuose,
taip pat kraštovaizdžio draustiniuose.
Ekstensyvaus tradicinio ūkininkavimo
kraštovaizdžio tvarkymo zonoje išlaikomas
tradicinis istoriškai paveldėtas groekosistemos
pobūdis; draudžiama naikinti natūralią augaliją
ir gyvūniją, saugoma biologinė įvairovė;
draudžiama apsodinti ar transformuoti į kitas
naudmenas natūralias pievas ir ganyklas;
draudžiama keisti hidrologinį režimą;
draudžiama statyti statinius, nesusijusius su
ekosistemų apsauga; skatinama nenaudoti
trąšų, pesticidų, kitų chemikalų.

ŽŪGK 2.2 –
intensyvaus
tradicinio
ūkininkavimo

Leidžiama vykdyti specialius gamtinio
komplekso struktūros, kurią pakeitė ūkinė
veikla, atkūrimo darbus; tikslingai formuojama
specialioms funkcijoms pritaikyta natūrali
gamtinė aplinka.
Intensyvaus naudojimo ūkinės agrarinės
teritorijos – tai nepasižyminčios gamtinėmis
vertybėmis ar svarbiomis apsauginėmis
funkcijomis agrarinės teritorijos.
Plėtojamas esamas tradicinis žemės ūkis, iš
esmės nekeičiantis įprastos agrarinio
kraštovaizdžio struktūros.
Gamtinio karkaso teritorijose ūkinė veikla
ribojama vadovaujantis Saugomų teritorijų
įstatymo 22 straipsnio 6 dalies nuostatomis:
,,Gamtinio karkaso rekreacinės, miškų ūkio ir
agrarinės paskirties teritorijose draudžiama
statyti pramonės įmones, kurioms reikalingi
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimai, ir gyvenamuosius kvartalus.
Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir
ekosistemų stabilumą, atkuria pažeistas
ekosistemas, yra vykdoma pagal teritorijų
planavimo dokumentus“.
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KONSERVACINĖS PASKIRTIES TERITORIJOS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Naudojimo būdas
C1
Gamtinių rezervatų
ir gamtos paveldo
objektų sklypai

Reglamentų
indeksas
C 1.1 –
griežtos apsaugos

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS
Kraštovaizdžio tipo
indeksas

Rezervatiniai miškai, pievos, pelkės, smėlynai
– tai ypatingos vertės natūralūs gamtiniai
kompleksai, reprezentuojantys svarbiausius
šalies biocenozių tipus.

KGK 1
Konservacinio prioriteto
gamtinio kraštovaizdžio
sklypai

griežtos apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo
zonoje draudžiama ūkinė veikla (išskyrus
gaisrų gesinimą, biologines ir profilaktines
miškų sanitarinės apsaugos (išskyrus
sanitarinius kirtimus, kurie draudžiami)
priemones epizootijų ir masinio kenkėjų
plitimo atvejais, kvartalinių linijų ir esamų
kelių priežiūrą);

Šio tipo kraštovaizdyje
naujos statybos bei
ūkininkų sodybų kūrimas
yra negalimas.

Reglamentų
indeksas
KGK 1.1 –
griežtos apsaugos

C 1. 2 –
reguliuojamos
apsaugos

leidžiama vykdyti rezervatų planavimo
dokumentuose numatytas gamtinių
ekosistemų atkūrimo ir formavimo
priemones, kirsti krūmus, šienauti ir ganyti
pievose arba pelkėse, siekiant išsaugoti retas
augalų, grybų ir gyvūnų rūšis ir bendrijas;
leidžiama atlikti mokslinius tyrimus ir
stebėjimus, vykdyti monitoringą,
inventorizuoti saugomus kompleksus,
objektus ir miškus; leidžiama įrengti
mokomuosius takus, lankytis mokomaisiais ir
pažintiniais tikslais; vietiniams gyventojams
gali būti leidžiama uogauti ir grybauti
rezervatų nuostatuose nustatyta tvarka.
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Rezervatiniai miškai, pievos, pelkės, smėlynai –
tai ypatingos vertės natūralūs gamtiniai
kompleksai, reprezentuojantys svarbiausius
šalies biocenozių tipus.
KGK 1.1 griežtos apsaugos gamtinio
kraštovaizdžio tvarkymo zonoje draudžiama
ūkinė veikla (išskyrus gaisrų gesinimą,
biologines ir profilaktines miškų sanitarinės
apsaugos (išskyrus sanitarinius kirtimus, kurie
draudžiami) priemones epizootijų ir masinio
kenkėjų plitimo atvejais, kvartalinių linijų ir
esamų kelių priežiūrą); leidžiama atlikti
mokslinius tyrimus ir stebėjimus, vykdyti
monitoringą; leidžiama įrengti mokomuosius
takus, lankytis mokomaisiais tikslais; vietiniams
gyventojams gali būti leidžiama uogauti ir
grybauti rezervatų nuostatuose nustatyta
tvarka;

leidžiama atlikti mokslinius tyrimus ir
stebėjimus, vykdyti monitoringą; leidžiama
įrengti mokomuosius takus, lankytis
mokomaisiais tikslais; vietiniams gyventojams
gali būti leidžiama uogauti ir grybauti
rezervatų nuostatuose nustatyta tvarka;
reguliuojamos apsaugos krašto-vaizdžio
tvarkymo zona, kurioje draudžiama naudoti
gamtos išteklius ir vykdyti kitą ūkinę veiklą,
išskyrus atvejus kuriais siekiama išsaugoti
retas augalų, grybų ir gyvūnų rūšis ir
bendrijas; leidžiama gesinti gaisrus ir
įgyvendinti biologines ir profilaktines miškų
sanitarinės apsaugos priemones epizootijų ir
masinio kenkėjų plitimo atvejais, taip pat
vykdyti kvartalinių linijų ir esamų kelių
priežiūrą; leidžiama vykdyti rezervatų
planavimo dokumentuose numatytus
ugdomuosius kirtimus ir būtinus miškų
priešgaisrinės apsaugos profilaktikos darbus
– įrengti ir mineralizuoti priešgaisrines
juostas, vykdyti sanitarinius kirtimus;

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KGK 1.2 –
reguliuojamos
apsaugos

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJOPLANO KOREGAVIMAS

Funkcinė zona

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų teritorijose veikla
reglamentuojama nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų
specialiaisiais planais bei kitais
kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.

Pastabos
Nereglamentuojama atskira
funkcinė zona, nes nurodytos
teritorijos apima vieną ar kelias
smulkesnes funkcines zonas. Šių
teritorijų tvarkymas
reglamentuojamas jų
specialiaisiais planais ir teisės
aktais.

2. Veikla saugomose teritorijose
reglamentuojama šių teritorijų
specialiojo planavimo dokumentais
(saugomų teritorijų sistemos ar jos
dalių schemomis, saugomų
teritorijų ribų planais, saugomų
teritorijų planavimo schemomis
(ribų ir tvarkymo planais), saugomų
teritorijų tvarkymo planais)

KGK 1.2 reguliuojamos apsaugos
gamtinio kraštovaizdžio tvarkymo zona, kurioje
draudžiama naudoti gamtos išteklius ir vykdyti
kitą ūkinę veiklą, išskyrus atvejus kuriais
siekiama išsaugoti retas augalų, grybų ir
gyvūnų rūšis ir bendrijas; leidžiama gesinti
gaisrus ir įgyvendinti biologines ir profilaktines
miškų sanitarinės apsaugos priemones
epizootijų ir masinio kenkėjų plitimo atvejais,
taip pat vykdyti kvartalinių linijų ir esamų kelių
priežiūrą; leidžiama vykdyti rezervatų
planavimo dokumentuose numatytus
ugdomuosius kirtimus ir būtinus miškų
priešgaisrinės apsaugos profilaktikos darbus –
įrengti ir mineralizuoti priešgaisrines juostas,
vykdyti sanitarinius kirtimus; leidžiama vykdyti
rezervatų planavimo dokumentuose numatytas
gamtinių ekosistemų atkūrimo ir formavimo
priemones, kirsti krūmus, šienauti ir ganyti
pievose arba pelkėse, siekiant išsaugoti retas
augalų, grybų ir gyvūnų rūšis ir bendrijas;
leidžiama atlikti mokslinius tyrimus ir
stebėjimus, vykdyti monitoringą, inventorizuoti
saugomus kompleksus, objektus ir miškus;
leidžiama įrengti mokomuosius takus, lankytis
mokomaisiais ir pažintiniais tikslais; vietiniams
gyventojams gali būti leidžiama uogauti ir
grybauti rezervatų nuostatuose nustatyta
tvarka.
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Naudojimo būdas

Reglamentų
indeksas

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO
SPECIALUSIS PLANAS
Kraštovaizdžio tipo
indeksas
KKK 1
Konservacinio prioriteto
kaimiško kraštovaizdžio
sklypai
Šio tipo kraštovaizdyje
galimos tik su paveldo
objektų eksponavimu ar
tvarkymu susijusios
naujos statybos

-

-

-

Reglamentų
indeksas
KKK 1.1 –
griežtos apsaugos

Teritorijos naudojimo ir apsaugos
reglamentai
Teritoriniai kultūros paveldo objektų
kompleksai bei kultūrinio kraštovaizdžio arealai
reprezentuojantys svarbiausius šalies
etnokultūrinius tipus.
KKK 1.1 griežtos apsaugos kaimiško
kraštovaizdžio tvarkymo zonoje draudžiama
ūkinė veikla (išskyrus gaisrų gesinimą,
biologines ir profilaktines miškų sanitarinės
apsaugos (išskyrus sanitarinius kirtimus, kurie
draudžiami) priemones epizootijų ir masinio
kenkėjų plitimo atvejais, kvartalinių linijų ir
esamų kelių priežiūrą) ir ribojami žemės
judinimo darbai; leidžiama atlikti mokslinio
tyrimo ir muziejinį darbą, darbus, susijusius su
kultūros paveldo objektų (vertybių)
eksponavimu; atkurti veiklos pažeistus
kultūrinio kraštovaizdžio teritorinius
kompleksus ir objektus (vertybes); remontuoti,
tyrinėti, restauruoti ir konservuoti kultūrinio
kraštovaizdžio kompleksus ir objektus
(vertybes); pritaikyti teritorijas, kultūrinio
kraštovaizdžio kompleksus ir objektus
(vertybes) lankymui ir renginių organizavimui;
vykdyti sanitarinį menkaverčių medžių ir krūmų
kirtimą paveldo objektų teritorijose; ganyti
gyvulius ne kultūros paveldo objektų
(vertybių) teritorijose; įrengti stovyklavietes ir
laužavietes – tik tam tikrose teritorijos
tvarkymo plane (planavimo schemoje)
nustatytose vietose, laikantis Kultūros
ministerijos patvirtintos Kultūrinio rezervato
lankymo tvarkos.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJOPLANO KOREGAVIMAS

Funkcinė zona

Papildomi teritorijos naudojimo
reglamentai (atitinka galiojančių BP
IR SP teritorijų naudojimo ir
apsaugos reglamentus)
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų teritorijose veikla
reglamentuojama nekilnojamojo
kultūros paveldo objektų
specialiaisiais planais bei kitais
kultūros paveldo apsaugą
reglamentuojančiais teisės aktais.

Pastabos
Nereglamentuojama atskira
funkcinė zona, nes nurodytos
teritorijos apima vieną ar kelias
smulkesnes funkcines zonas. Šių
teritorijų tvarkymas
reglamentuojamas jų
specialiaisiais planais ir teisės
aktais.

2. Veikla saugomose teritorijose
reglamentuojama šių teritorijų
specialiojo planavimo dokumentais
(saugomų teritorijų sistemos ar jos
dalių schemomis, saugomų
teritorijų ribų planais, saugomų
teritorijų planavimo schemomis
(ribų ir tvarkymo planais), saugomų
teritorijų tvarkymo planais)

Kultūros paveldo objektų apsaugos ir
tvarkymo ypatumus nustato nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymas,
nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
reglamentai ir kiti poįstatyminiai teisės aktai.
Paveldo objektų teritorijose draudžiama:
1) naikinti ir žaloti paveldo objektus ar
jų vertės požymius;
2) kasti, arti žemę, perkelti į kitą vietą
riedulius, išskyrus atvejus, jei šie darbai susiję
su
paveldo objektų eksponavimu, naudojimu ar
tvarkymu;
3) statyti statinius, nesusijusius su
paveldo objektų eksponavimu ar tvarkymu.
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